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Introduktion

Att vara National Association Representative (också kallad NAR eller “NA Rep”) är ett otroligt
givande uppdrag, det är också det längsta mandatet som går att ha i CISV Sweden. På många
sätt är du CISV Swedens ambassadör. Du är den första kontakten mellan Sverige och andra
länder, du förmedlar kontakter och bygger nätverk för att driva våra frågor i CISV
International.
Uppdraget skiljer sig mycket från de övriga styrelseposterna, därför att du hela tiden dras i
flera riktningar. Förutom att vara en “vanlig” styrelseledamot som arbetar med samma
frågor som dina styrelsekollegor, så finns det en helt annan värld som kräver din
uppmärksamhet - CISV International.

Ansvarsområden
•

•

•

NAR är CISV Swedens representant i CISV International. Du röstar och talar för oss i
både informella och formella situationer, och är länken mellan det lokala, nationella
och internationella. På den här länken finns en uppdragsbeskrivning från CISV
International som beskriver vad det innebär att vara NAR.
Förutom de ansvar som står beskrivna i CISV Internationals uppdragsbeskrivning,
är det praxis att NAR ansvarar för hanteringen av RTF-frågor för både
kommittéledamöter och lokalföreningar. För kommittéledamöter koordinerar du
hur många platser som söks, ser till att styrelsen beslutar om hur många som
erbjuds platser, och följer upp att de faktiskt åker under året. För lokalföreningar
skickar du ut information om RTF-stipendieansökan, samordnar valet av
stipendiater och kommunicerar med alla som sökt respektive fått stipendiet.
Utöver detta förväntas du ha ett och annat ytterligare ansvarsområde som
styrelseledamot - välj sådant du brinner för, och inte mer än du hinner med!

Tidsåtgång
NARens mest hektiska tid är våren, från planeringen av årsmötet till mitten av juni. I mars
presenteras vanligtvis de motioner som läggs fram inför omröstningen under sommaren,
ungefär samtidigt presenteras kandidaterna till Governing Board. Under påskveckan
(onsdag-måndag) ska du delta på BEAM som CISV Swedens representant.
“Det finns alltid något att göra”. Att vara NAR innebär att du kan engagera dig internationellt
utöver ditt styrelseuppdrag, och det är väldigt roligt. Det tar också tid från ditt
styrelseengagemang, så det är viktigt att hitta balansen.
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Användbara förmågor
• Goda kunskaper i engelska - CISV International är på många sätt en
byråkrati och det är bra att kunna förstå vad som skrivs och sägs.
• Förmåga att prioritera - Se 3. Tidsåtgång.
• Trygghet i sig själv - Du är oftast den enda personen från CISV Sweden
i internationella sammanhang, och förväntas då föra vår talan. Du är
självklart aldrig ensam på riktigt, styrelsen är med dig.
• Sammanställa och förmedla information - Du är en av mycket få
länkar mellan CISV International och styrelsen/lokalföreningarna. De
har behov av att du kan sålla den information du får och presentera
den för dem på ett tydligt sätt, och förklara varför informationen är
viktig.
• Erfarenhet av stora organisationer - Återigen: förståelse för byråkrati
och strukturer gör livet så mycket enklare i CISV Internationalsammanhang.

Några frågor?
Är du intresserad av att veta mer om uppdraget som CISV Swedens National
Association Representative (NAR)? Tveka inte att kontakta nuvarande NAR
(nar@cisv.se) eller hela CISV Swedens styrelse (board@cisv.se).
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